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Atividades de Apoio
à Família

Refeições Escolares

Diariamente são
confecionadas
500 refeições
destinadas a
Moutidos e a
mais 4 escolas
do município da
Maia.
Dependendo da
ementa são
gastos por dia:
16kg de arroz
17kg de massa
100kg de batata
38kg de peixe
40kg de carne
10kg de cenoura
8kg de cebola

Em média almoçam na cantina cerca
de 60 crianças do nosso Jardim. São
divididas
em
3
mesas
e
acompanhadas por 6 adultos.

Fantástica equipa responsável
pela confecção da comida das
nossas crianças!

Diariamente é recolhida
uma amostra da refeição
servida às nossas crianças e
a mesma fica durante três
dias à disposição para o
caso de algum problema;

As
ementas
podem
ser
consultadas nos quadros das
escolas ou no site da Câmara da
Maia – Portal da Educação;
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Semanalmente a qualidade das
refeições servidas é avaliada por
As refeições, funcionárias e escrito por dois funcionários da
instalações são alvo de escola, sendo um do Jardim de
auditorias da empresa Infância e outro da EB1;
responsável pelas refeições,
da Câmara da Maia e Diariamente é feito o controlo da
fiscalizações externas;
qualidade
da
comida
confecionada na cantina. Este
As ementas para as nossas controlo é feito pela cozinheira
crianças são elaboradas em chefe e envolve, entre outros
conjunto
pelas aspetos, as temperaturas dos
nutricionistas da Câmara da frigoríficos, a preparação da
Maia e da empresa Gertal;
comida, a desinfeção das frutas e
saladas, o teste aos óleos, a
Na divisão de Educação higienização e condições do
existe um grupo de transporte do pão e produtos que
acompanhamento
ao serão servidos na cantina, bem
serviço de fornecimento de como da própria comida que
refeições escolares. Este segue para as outras escolas.
grupo de trabalho é Também diariamente há a
constituído por 3 pessoas: verificação da temperatura da
uma Técnica de Gestão comida após a confeção e
Hoteleira, uma Nutricionista também à chegada nas outras
e um Gestor de Recursos escolas.
Humanos.

FICHA TÉCNICA

Alunos do Prolongamento do JI
de Moutidos

Jornal do Prolongamento do Jardim de Infância de Moutidos

É um pássaro?
É um avião?
É um dragão?
Não…é o
furacão
chamado
ESTELA MAIA!
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A NOSSA
CANTINA
EM
NÚMEROS

SABIA QUE

JORNAL DA TARDE

EM OUTUBRO NA AAAF DO JI DE MOUTIDOS
GRANDE
ENTREVISTA COM

REIKI E
RELAXAMENTO
PARA CRIANÇAS
MiniClass MiniChef
Moutidos 8ª Temporada

Chef Convidada
Com a terapeuta e
especialista em Reiki para
crianças SÓNIA VILAR

Cláudia Rocha
Receita
PIZZA

CARLA
GÂNDARA

Família & LUDI+ = SUCESSO!!!!

GRANDE
ENTREVISTA

A Mariana Dias (5 anos) preparou nove perguntas à Estela Maia. A
décima pergunta é da redação do Jornal da Tarde.
És casada? Tens filhos? Qual é a tua cor preferida? Qual é a tua
comida preferida? O que fazes em casa? Estás a gostar de trabalhar
aqui connosco? O que é que vais trabalhar connosco? O que gostas
de ver na TV? Gostas de passear?
Gostas do trabalho que fazes? Se não fosses Animadora o que
gostavas de ser?

O LUDI+
É um programa que visa conceber um conjunto de atividades integradas e integradoras, organizadas em
núcleos temáticos, a serem implementadas em contexto pelas/os animadoras/es, junto dos grupos de
crianças.

“Olá Mariana!!! Sim sou casada!!! Não tenho filhos, tenho uma
sobrinha de 20 meses e estou sempre presente no crescimento dela.
Não tenho cor preferida…eu gosto de todas as cores, sejam as cores
vivas, alegres ou mesmo as mais escuras ou mais claras. Não imagino
o mundo sem cor, por isso conto sempre às crianças a história "A
fada das cores". Gosto muito de legumes e fruta mas o meu prato
favorito é frango assado no forno. Quando estou em casa gosto de
relaxar, ver filmes, ouvir música, cozinhar e cuidar das plantas do
meu jardim. Estou a adorar, eu ouvia falar do vosso famoso concurso
MiniChef. Nunca imaginei que um dia pudesse viver o vosso
empenho, o vosso esforço e o vosso carinho nesse concurso.
Cozinhar é uma arte, forma de estar na vida e uma forma de
comunicar com toda a sociedade. Gosto muito de artes, desde
desenho, pintura, escultura, cinema, teatro e música. Adoro a
Natureza, respeito e exploro tudo o que ela nos pode oferecer. Na
vossa escola vou pegar nas artes e na Natureza e vou explorar
convosco os materiais, os locais, os cheiros e os sabores. Vamos
aprender divertindo-nos e a brincar muito. Não vejo muita televisão
mas quando posso gosto de ver documentários sobre arte ou sobre
o nosso planeta. Adoro passear ou viajar pois é como ler um livro…
aprendemos sempre, ficamos mais ricos culturalmente e mais
felizes. Gosto do trabalho! Gosto muito de artes e adoro crianças,
por isso gosto muito do meu trabalho.
Se não fosse Animadora gostava de ser Assistente Social, a minha
formação académica. Mas gostava de estar ligada às crianças e às
escolas, num projeto sobre o abandono e o absentismo escolar. O
projeto ajuda as crianças com dificuldades no meio escolar, pois
muitas vezes desistem da escola. A escola é fundamental na vida das
crianças e como diz os direitos universais das crianças: "Toda a
criança tem direito ao ensino". A escola é a segunda casa da criança,
é o local que a prepara para o futuro como pessoa e profissional, por
isso deve pensar sempre no bem-estar da criança.

